
 

 

Philips
Микро музикална система

Поставка за iPod/iPhone/iPad

DCM850
Истинската съблазън на звука

Завладяващ звук
Подарете си чудесен звук и стил с тази микро Hi-Fi система Philips. Създаден да впечатлява, този 

ансамбъл от дърво и алуминий е с изключително тънко CD гнездо и цифрово управление на 

звука за оптимизирани настройки. Възпроизвежда файлове от портативни устройства чрез USB 

и MP3-Link.

Вашата пълна музикална система
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Обща изходна мощност 30W RMS

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Стилен настолен дизайн с висококачествен металически лицев панел
• Елегантен дизайн със свръхтънко CD гнездо
• С повърхност от дърво и алуминий, за да подхожда на вашия стил на живот



 Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/
iPad

Наслаждавайте се на любимата си MP3 
музика, докато зареждате вашия iPod/
iPhone/iPad! Поставката ви позволява да 
свържете вашето портативно устройство 
директно със системата на Philips, за да 
слушате любимата си музика с превъзходен 
звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/
iPhone/iPad, докато свири, за да слушате 
музика, без да се притеснявате, че 
батерията на портативния ви плейър ще се 
изтощи. Системата автоматично зарежда 
портативното устройство, докато то е в 
нея.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране 
позволява големите цифрови музикални 
файлове да се намалят до 10 пъти по размер, 
без да има значително влошаване на аудио 
качеството им. MP3 и WMA са два от 
форматите на компресиране, които ви 
позволяват да се радвате на цял един свят 
от цифрова музика на своя Philips плейър. 
Изтегляйте MP3 или WMA песни от 
упълномощени музикални сайтове в 

Интернет или създайте свои собствени MP3 
или WMA музикални файлове, като ги 
извлечете от своите аудио компактдискове 
и ги прехвърлите на своя плейър.

Свръхтънко CD гнездо

Елегантен дизайн със свръхтънко CD гнездо

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате достъп до повече цифрова музика 
чрез вградения USB Direct.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 

целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.
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Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad, iPad 2

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветен 
дисплей, iPod 5-то поколение, iPod Nano, iPod 
nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, 
iPod classic, iPod touch

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, 
"Изпълнение" и "Пауза", Следваща и предишна 
песен, Бързо напред и назад

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
Слот

• Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, 
CD-R, CD-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано 
възпроизвеждане

• програмируеми песни: 20

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15 W
• Звукова система: Стерео
• Типове високоговорители: Система 
басрефлексни високоговорители

• Подобрение на звука: Динамично усилване на 

басите
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 40
• Автоматична цифрова настройка
• Антена: FM антена

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Допълнителен вход (AUX)

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Подсветка
• Дистанционно управление: 
Многофункционално

• Аларми: Радиобудилник, Таймер за заспиване
• Часовник/версия: Цифров

Power
• Мрежово захранване

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Дистанционно 
управление, 3,5 мм стерео входен кабел, Кабел 
за компонентно видео, Гаранционна карта, 
Листовка с гаранция за цял свят

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

390 x 140,5 x 200,5 мм
•
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